
 

30 Juli, 2021 

PERSBERICHT  

Strandjutten, virtual reality and duikers in Ijmuiden 

 

Van 22 tot 25 juli kwamen vrienden en partners van Healthy Seas, Herpetofauna Foundation, We Are 

Nature en Ghost Diving samen in Nederland voor een feestelijk evenement.  

Het lange programma omvatte een tweedaagse schoonmaakbeurt van het mooie strand van Ijmuiden en 

kon er een kijkje worden genomen aan boord van 'MAKO', het eerste schip waarmee de organisaties 

Healthy Seas en Ghost Diving spooknetten verzamelen. Tevens waren er vrijwillige duikers aanwezig om 

uitleg te geven over hun duikactiviteiten en waren er verder talloze leerzame activiteiten voor de meer 

dan 60 aanwezige kinderen. Ook kon men de nieuwe Hydrogen Fuel Cell vrachtwagen van Hyundai 

aanschouwen. 

 

Onder de gasten waren ambassadeurs Manuel Bustelo en Alana Alvarez van DAN Europe. Ze kwamen 

langs tijdens hun Sustainable Tour, welke bedoeld is om een duurzame leefstijl te promoten en te laten 

zien hoe belangrijk het is om de oceanen gezond te houden. 

 

Het evenement werd ook gehouden in het kader van de DG Mare's European Maritime Day In My Country, 

een belangrijk onderdeel van de golf aan bewustwording en activisme dat de afgelopen jaren gestaag 

gegroeid is. De kinderen werden meegenomen in een Virtual Reality ervaring in reis met ‘Healthy Seas' 

van afval naar mode en vermaakt door de mascottes Echo de dolfijn en Astro de schildpad. Ook kregen ze 

allemaal een goodiebag met informatieve inhoud en Healthy Seas Socks. 

Het evenement werd afgesloten met de eerste vistuig opruimactie met MAKO. Vrijwillige duikers daalden 

af tot 22 meter diepte bij het Breydon Widgeon wrak in de Noordzee en hebben daar 150 kg aan visnetten 

en sportvistuig opgedoken, een gedeelte van het scheepswrak was bedekt met een enorm sleepnet. 

MAKO is afgelopen November aangeschaft, na een gulle donatie door DWS. De laatste paar maanden 

heeft de crew onderhoudswerk verricht, terwijl ze gespannen wachtten tot de coronamaatregelen het 

toelieten om hun eerste missie uit te voeren. 

Het evenement was mede mogelijk gemaakt door Hyundai Motor Europe, die in april  hun samenwerking 

met Healthy Seas bekend maakte. Ze helpen met de financiering van de schoonmaak- en 

onderwijsactiviteiten van Healthy Seas. 

 

Over Healthy Seas 
 

https://www.healthyseas.org/
https://herpetofaunafoundation.org/node/27
http://www.we-are-nature.nl/
http://www.we-are-nature.nl/
https://ghostdiving.org/
http://www.sustainabletour.eu/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/my-country_en
https://www.healthyseassocks.com/nl/?
https://www.dws.com/ghostnets/
https://www.hyundai.com/eu.html


 

De missie van het initiatief 'Healthy Seas, a Journey from Waste to Wear' is het verwijderen van afval uit 
de zeeën, in het bijzonder visnetten, met als doel gezondere zeeën te creëren en zwerfvuil uit zee te 
recyclen tot textielproducten. De teruggewonnen visnetten zullen door Aquafil, samen met ander 
nylonafval, worden getransformeerd en geregenereerd tot ECONYL®-garen, een hoogwaardige grondstof 
die wordt gebruikt om nieuwe producten te maken, zoals sokken, zwemkleding, sportkleding of tapijten. 
Sinds de oprichting in 2013 heeft Healthy Seas meer dan 585 ton visnetten ingezameld met de hulp van 
vrijwillige duikers en vissers. 
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